
ALGECON RATKAISUT 

COVID-19 VIRUS KRIISIIN

Nopeasti väliaikaiset tilat, mihin vain ja 
missä tahansa tarvitset niitä.



• Algeco voi auttaa eri sidosryhmiä tämän COVID-19-
kriisin hallinnassa tarjoamalla hallituksille, 
terveydenhuollon organisaatioille, pelastuspalvelulle, 
poliisille, tulleille ja laboratorioille nopeita, joustavia ja 
kustannustehokkaita ratkaisuja

• Meillä on neljännesmiljoona moduulia ja toimintaa 22 
maassa. Tarjoamme asiakkaille saatavuuden suurina 
määrinä ja lyhyellä varoitusajalla heidän tarpeidensa 
mukaan, suuria tai pieniä tilaratkaisuja.

• Olemme tehneet järjestelyjä joiden avulla olemme
mahdollisia tarjoamaan tilaratkaisut mihin tahansa
jossa niitä tarvitaan koronan takia.

CARE ITEGRATION

ALGECON TILARATKAISUT COVID-19 KRIISIIN

Algeco on Euroopan ja Aasian ja Tyynenmeren johtava modulaariseen tilaan erikoistunut
yrityspalveluyritys. Luomme älykkäitä tiloja ihmisille oleskella, työskennellä ja oppia.
Uusiutuvan Covid-19-viruksen edessä meillä on mahdollisuus tarjota ratkaisuja, joiden avulla
yritykset voivat selviytyä tästä kriisistä. Liiketoimintamme on suunniteltu auttamaan
asiakkaita löytämään oikea tilaratkaisu heidän vaatimuksistaan riippumatta.



ALGECOLLA ON KAIKKI TARVITTAVAT TYÖKALUT TUKEAKSEEN ERI 

SIDOSRYHMIÄ  COVID-19 VIRUS KRIISIN AIKANA

Konseptimme avulla saat sopivan ratkaisun, joka kattaa kaikkien 

sidosryhmien tarpeet tämän COVID-19-kriisin aikana

• 50 vuoden kokemus palvelusta eri aloilla, mukaan lukien 

terveydenhuolto ja julkishallinto.

• Laaja myynnin jälkeiset palvelut

• Laaja valikoima tilatyyppejä

• Kokemus 360° palveluiden tarjoamisesta

• Lyhyt suunnittelu –ja valmisteluvaihe

• 220.000 tilaa Euroopassa ja työskentelemme 17 Euroopan

maassa sekä 22 maassa maailman laajuisesti.

• Laaja (kansainvälisten) kansallisten kumppanien verkosto

• Euroopassa tuotanto- ja asentamispaikat Tšekin 

tasavallassa, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa.

• Resurssien vastuullinen käyttö

• Yksi kontakti läpinäkyvyyttä ja mukavuutta varten

LAATU

JOUSTAVUUS

MÄÄRÄT

TEHOKKUUS

TARJOAMME TILARATKAISUT 

• Sairaaloille tiloja

• Lääketieteelliset huoneet

• Vastaanotto / odotus / karanteeni / 

eristyshuoneet.

• Tila moduulit, jotta poliisi ja tulli voivat käsitellä 

kriisiä

020 793 1893 Info.fi@algeco.com

Listää tietoa sivuiltamme : www.algeco.fi



ALGECO TARJOAA VÄLIAIKAISET 

HÄTÄRATKAISUT MONIPUOLISESTI 

HALLINNON, INSTITUTIOIDEN JA YRITYSTEN TUKEMINEN KRIISITILANTEESSA

ALGECON  HÄTÄRATKAISUT KORONA-19 -KRIISISSÄ

Hallitus Poliisi ja Armeija PalvelualatToimialat

Terveydenhoidon tilat Kansalaisjärjestöt / 

vapaaehtoiset

Sairaanhoito

Siirrettävät tilat

Vähittäiskaupan 

palvelut

Eristetyt

työskentelyalueet

Odotustilat / 

karanteenihuoneet

Ulkopuoliset

tilat

Ruokalatilat
Pukuhuoneet/ 

pesupaikat
Turva sisäänkäynnit

Sisäänkäynnin 

moduuli yrityksille 

ja toimialoille

Hallintoalat

Lääkintätilat
Vierailijoiden ja 

toimittajien tilat

Ihmisten SuojaaminenLisätilat

Kaupungit

Opaste paikat

Laaja kokemus 360 ° palvelujen tarjoamisesta



KAIKKIIN TARPEISIIN MUKAUTUVAT TILAT
HEALTH / PROTECTION / SANITY

Intensiivisen hoidon ratkaisu

suoja-alue 

koronavirusta vastaan

Julkisella ja yksityisellä 

sektorilla (auto, 

logistiikka,biotekniikka, 

elintarviketeollisuus 

jne.)

Siirtymätilat pukutiloineen

ennen sairaalaan tuloa

Triaalaustilat

lääketieteellisille 

henkilöille, mukaan 

lukien WC ja suihku 

tai pesuallas:

"Suuri joustavuus vakio- tai 

räätälöityjen kokoonpanojen kanssa."

„Yksittäisistä tiloista isoihin

kokonaisuuksiin“

Turva-sisäänkäynti tilat



Monipuoliset

projektit

pakolaisille

Merkittävä

kokemus

julkisella

sektorilla

Kansainväli-

nen

kriisikokemus

Vahvuudet

Kriisin-

hallinnan

kokemus

• Moduulitilat

• Avaimet käteen ratkaisut

• Nopea toimitus

• Kustannustehokkuus

• 500 sängyn Sairaala Kiinassa toimitettu15 päivässä

• 60 sängyn sairaala ja lepotilat toimitettu 45 päivässä

Maanjäristyksen jälkeen Italiassa.

• Ensimmäiset Korona-19-ratkaisut toimitettiin 

muutamassa päivässä

• Hätätoimenpiteet

• Viestintä sidosryhmien välillä

hätätilanteissaBroad

• (kansainvälisten) kansallisten kumppaneiden

verkosto

• Hospitals

• Administration buildings

• Reception centers

• City/district/municipal 

housing

ALGECO's asiantuntemus hätätilanteissa

Expertise

Algecon asiantuntemus hätätilanteissa

Kiinan korona

kriisi

• Hosipital in China delivered 

in 15 Days

• 24h Work

Toimialoille ja 

palveluille toimitetut 

vakioratkaisut 

muutamassa päivässä

• Eristyshuoneet

• Tarkastuspisteet

• Karanteeni, hätämajoitus

• Lämpötilan mittausyksiköt

• Yksiköt virusnäytteiden ottamiseksi

• Saniteettiyksiköt näytteenottoa 

odottaville ihmisille (saniteetti + 

jätesäiliö + vesisäiliö)



EXPERIENCE PROVEN IN PRACTICE

Rakennusprojekti ja pystytys

saatettu loppuun 15 päivässä

KOKEMUS HÄTÄTILANTEISSA

Kiinassa (Shaanxin maakunnassa) sijaitseva ”Xi'an

Public Health Center” -projekti, joka rakennettiin 

torjumaan koronavirusta

Helmikuussa 2020

.

 380 moduulia toimittajana Algeco

 Sairaala osastoineen, saniteetit, suihkut, käytävät ja

portaat jotta saatiin lisätilaa potilaille.

 Rakennuksen valmistuminen 15 - päivässä



VOISIMMEKO ALGECOLLA 

AUTTAA SINUA?

020 793 1893

Info.fi@algeco.com

Lisää tietoa sivuiltamme: www.algeco.fi


